
هللاوهلللبمم مم  هللردمم   هللومماممو هلللاالسممار هللاوهلللاالةمماة  :بسمما
هللاالمرم مفمرةهلل فهذههللف ائ هللمختةرةهللفيهللزكاةهللاالفطرهللأرج هللبمهما

 .لاالث ابهللمنهللربهللاألربابهللاليهلللالكلهللاالرسارين
 

 حكم زكاة الفطر

ص قةهللاالفطرهلللاجبةهللواوهللكلهللمساماهلللمام مموهللممفسمةهللسمفمسموهلل
 إذاهللفضلهللون ههللونهللق لوهلللق تهللوياالوهللي رهللاال ميم هلللالميمامتمو
 .لإذاهلللركهللإخراجهللزكاةهللاالفطرهللأثاهللللجم هللوماميموهللاالم مضما 

 (3355فتالىهللاالاجنةهللاال ائرةهللالابح ثهللاال اريةهلللاإلفتا هللفت ىهلل)
 

 ال يجوز إخراج زكاة الفطر هقودا
هللفميمهماهلل لى هللق  هللاالجراىيرهللاال ريضةهللممنهللأىملهللاالم ماماهللبمرما
االرذاى هللاالثاثةهلل)االراالكيةهلللاالشافم ميمةهلللاالمحمنمابمامة(هلللالماهلل

هللمممنهللهلل-ر مرمموهللوهلل-يمخماالمم هللإوهللأبم  منمميمفممة لاالميمطهللفمرفمما
 :أق االها

هللاالمكمبمرىهلل) لوهلل:هللهلل(585/3قا هللاإلمارهللماالطهللفيهللاالر لسة
هللممنهلل يج ئهللأنهلليج لهللاالمرجملهللممكمانهللزكماةهللاالمفمطمرهللومر ما
االم ممرلاهلل ايهللقميممرمةكهلللالميمم هللكممذالمطهللاممرهللاالمنممبميهللومامميمموهلل

 .االةاةهلللاالسار

(هلللاسمرمرهلل6//08قا هللاإلمارهللاالشاف ميهللفميهللاالمرمجمرم  هلل)
 ولمجم ئهللاالم ميمرمة اي:فميهللزكماةهللاالمفمطمرك(:هللهلل5835األرهلل)

لقا هللاومارهللاالن ليهلل)منهللمشاىيرهللاالشمافم ميمة(هللفميهلل مرحهلل
 .لالاهلليج هللوامةهللاالف ها هللإخمراجهللاالم ميمرمةهللهلل(:هلل3806مساا)

وهلليم مطموهلل(:هلل58535لقا هللاإلممارهللأ مرم هللفميهللاالمرم منميهلل)
ي  ال ن:وررهللابنهللوب هللاال  يم هللكمانهلليماخمذهللهلل:قيرتو,هللقيلهللالو

هللقما :يم وم نهللقم  هللردم  هللاوهللصماموهللاوهللوماميموهلل اال يمرمة.
لدااهلللي  ال نهللقا هللفانهلل؟هللقا هللابنهللوررهللر يهللاوهللونمو
)هللفراهللرد  هللاوهللصاوهللاوهللوايموهلللدماماهلل..(لقما هللاو:
)هللأفي  اهللاوهلللأفي  اهللاالرد  (هلللقا هللق رهلليردلنهللاالسمنمن:هلل

 هلل!!قا هللفانهلللقا هللفانهلل
االذينهلليم م الم نهللبمجم ازهلللقا هللاالشيخهللاألالباسيهللر روهللاوهلل:هلل

إخراجهللص قةهللاالفطرهللس  داهللىاهللمخطئ نهللألسهاهلليخاالمفم نهلل
 .هللاالنص

هللأنهللهلللقا هللاال امةهللابنهللوثيرينهللر رموهللاوهلل: يمجم هللوماميمنما
س ااهللقاو ةهللمهرة,هلللىيهللأنهللماهللذكرههللاوهللو هلللجلهللبافم هلل
هلللقم هللقما هلل اإلف ارهللألهللاالمطم مارهلللجم هللأنهلليمكم نهللفم مامماً,
هللفَمَ ماُرهلل هللِفمَ يَمٌة هلليُمِطميمُ م سَمُو ل االوهللفيهللاالة ر:هلل}َلَواَموهللاالذمِذيمَن
ٌرهلل ٌرهللالذُوهللَلَأنهللَلُة ُم َاهللَخيمَ ًراهللفَمُهَ هللَخيمَ ِمَسِكيٍنهللَفَرنهللَلَط ذَ هللَخيمَ

{هلللفيهللاالفطرةهللفراهللاالمنمبميهللصماموهللهللالذُكَاهللِإنهللُكنُتَاهلللَمَ َاُر ن

هللذكمرهلل هللفمرما هللممنهللفم مار, اوهللوايوهلللدااهللزكاةهللاالفطرهللصاومًا
فيهللاالنة صهللباف هللاالط ارهللألهللاإلفم مارهللفم سموهللوهلليمجم ى هلل

 .هللونوهللاال راىا
 :لقا هللأيضا

:هللزكاةهللاالفطرهللوهلللةحهللمنهللاالن  دهللفماهلليمجم زهللإخمراجمهماهلل/
 .إوهللمراهللفر وهللرد  هللاوهللصاوهللاوهللوايوهلللداا

هللبممرممجممردهلل5 هلللمم مم يهللاالشممر هللفمميممهمما هللاالمم ممبمماداتهللوهلليممجمم ز :
هللكمانهللاالمنمبميهللصماموهللاوهللوماميموهلللدماماهلل هللفم ذا اودتحمسمان,
هللفمم نهللاالمم راىمماهللوهلللممطمم مما,هلل هللالمماممرممسمماكمميممن, هللفمم ممرممة فممر ممهمما
فاالن  دهللأيهللاال راىاهلللُ ضوهللبهاهللاالمحماجماتنهللممنهللمم كم  هلل

 هللهلل.هلللمشرلبهلللماب سهلللغيرىا
إنهللإخراجهاهللمنهللاال ميمرمةهلليمفديهللإالموهللإخمفمائمهماهلللوم رهللهلل:هلل5

هللفم ذاهلل ظه رىا,هللألنهللاإلسسانهلللمكم نهللاالم راىماهللفميهللجميمبمو,
هللفماماهلللمتمبميمنهللىمذههللاالشم ميمرةهلللالماهلل هللالمو هللأومطماىما لج هللف ميمرًا

 .لتضحهللألىلهللاالبيت
لألنهللإخراجهاهللمنهللاال راىاهللق هلليخطو هللاإلسسانهللفميهللهلل:هلل4

هللذممتموهللبمذالمط هللأقملهللفماهلللمبمرأ هللفميمخمرجمهما  .ل م يمرهللقميمرمتمهما
هللممنهللهلل3 :هلللألنهللاالرد  هللصماموهللاوهللوماميموهلللدماماهللفمر مهما

أصنافهللممتم م دةهللممخمتمامفمةهللاالم ميمرمة,هلللالم هللكماسمتهللاالم ميمرمةهلل



.هللفمرمنهللأخمرىماهلل»لكاس اهللي ط نهللقبلهللذالطهللبي رهللألهللي مين»
ونهلللقتهاهللف  هللأثما,هلللوماميموهللأنهلليمتم بهللممنهلللم خميمرههلللأنهلل

 يخرجهاهللالاف را .
 (هلل5/80االاجنةهللاال ائرةهللالابح ثهللاال اريةهلللاإلفتا هللفت ىهللرقا)

 
 السيادة على زكاة الفطر

وهلل رجهللفيهللإخراجهللزيادةهللفيهللزكاةهللاالمفمطمرهللبمنميمةهللاالةم قمةهلل
 لال هللالاهلللخبرهللبهاهللاالف ير.

 (85/0االاجنةهللاال ائرةهللالابح ثهللاال اريةهلللاإلفتا هللفت ىهللرقا)
 

 مقادير زكاة الفطر      

 االرة رهلل:هللم قعهللاالشيخهللمحر هللوايهللفرك سهلل فروهللاو

   حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

م تبرةهللالفر هاهللمنهللجن هلللا  ,هللألهللماهللي ادالوهللقميمرمةهللممنهلل
 هلل.هللاألجناسهللاألخرى

 
 زكاة الفطر عن الجنين

يستح هللإخراجهاهللونوهللالف لهللوثمرمانهللر ميهللاوهللومنموهلللوهلل
 لج هللوايوهللال  رهللاال اليلهللواوهللذالط.

 (434/االاجنةهللاال ائرةهللالابح ثهللاال اريةهلللاإلفتا هللفت ىهللرقاهلل)
 

 وقت إخراج زكاة الفطر

وهلليب أهلللقتهللزكاةهللاالفطمرهللممنهللبم م هللصماةهللاالم ميم ,هلللإسمرماهلل
يب أهللمنهللغرلبهلل ر هللآخرهللي رهللمنهللرمضمان,هلللىم هللأل هلل
الياةهللمنهلل هرهلل  ا ,هلللينتهيهللبةماةهللاالم ميم نهللألنهللاالمنمبميهلل
صاوهللاوهللوايوهلللدااهللأمرهللب خراجهاهللقمبملهللاالةماة,هلللالمرماهلل
هللأنهللاالمنمبميهللصماموهللاوهلل رلاههللابنهللوبماسهللر ميهللاوهللومنمهمرما

هللقمبملهللاالةماةهللفمهميهللزكماةهلل»  وايوهلللدااهللقما :هلل ممنهللأداىما
هللمممنهلل هللفممهمميهللصمم قممة هللاالةمماة هللبمم مم  هللأداىمما هلللمممن ممم ممبمم الممة,

  »االة قات
ليج زهللإخراجهاهللقبلهللذالطهللبي رهللألهللي مميمنهللالمرماهللرلاههللابمنهلل

فراهللرد  هللاوهللصاوهللاوهللهلل»وررهللر يهللاوهللونهراهللقا :
,هلللقا هللفيهللآخره:هلل»وايوهلللدااهللص قةهللاالفطرهللمنهللرمضان
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 هوع الطعام مقدار السكاة هوع الطعام مقدار السكاة

غ 0022 غ 0222 ألارز    الدقيق 

غ 0022 غ 0202 العدش   القمح 

غ 0002 غ 0022 الجلباهت املكسرة   الفرينت 

غ 0222 غ 0022 الحمص   الكسكس 

غ 0202 غ 0222 اللوبيا   املحمصت 

غ 0002 غ 0022 السبيب   التمر 

   املطوياث الدعويتاملطوياث الدعويتاملطوياث الدعويت


